
Regulamin Grupy licytacyjnej  
#DlaMacieja 

 

1. Każdy pełnoletni użytkownik ma prawo wystawić licytację. Licytację wystawia się 
samodzielnie.  

2. Oferty przebijamy o kwotę minimum 5 zł. W licytacji mogą brać udział TYLKO OSOBY 
PEŁNOLETNIE, posiadające konto na Facebooku.  

3. W ogłoszeniu należy umieścić:  

    zdjęcie oferowanego fantu, 

    opis licytacji (NAZWĘ PRZEDMIOTU itp.), 

    datę oraz godzinę końca licytacji. Licytacje trwają trzy dni od wystawienia. Jeśli nie znajdą 
się chętni do licytacji to po jej zakończeniu można ją ponowić zmieniając datę.  

    proponowaną cenę wywoławczą oraz koszty wysyłki lub miejsce np. Leszno. Należy także 
umieścić informację czy koszty wysyłki ponosi Darczyńca czy Kupujący.  
 
4. Darczyńcy ofiarujący przetwory i inne artykuły spożywcze są zobowiązani do ich 
sporządzania w higienicznych warunkach z produktów wiadomego pochodzenia. Powinni 
podać datę przygotowania oraz termin minimalnej trwałości do spożycia. 

5. Bardzo prosimy o niekasowanie komentarzy z zadeklarowaną ceną za przedmiot lub usługę. 
Licytuj odpowiedzialnie!  

6. W przypadkach uzasadnionych możliwe przedłużenie czasu licytacji po zgłoszeniu się do 
Administratora lub Moderatora. 

7. Po zakończeniu licytacji Darczyńca kontaktuje się z osobą (oznacza bądź odpowiada na 
komentarz wygranej osoby) , która wygrała licytacje. Następnie Kupujący w ciągu 48h jest 
zobowiązany do wpłaty wylicytowanej kwoty na:  

    SKARBONKĘ:  
www.skarbonka.alivia.org.pl/maciej-urban  LUB 
 

    w sposób tradycyjny na KONTO FUNDACJI:  
Alivia - Fundacja Onkologiczna  
ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa 
Numer konta: 24 2490 0005 0000 4600 5154 7831  
Tytułem: Maciej Urban, nr 111519 
 

oraz do wklejenia w komentarzu do posta screena potwierdzającego wpłatę. Jeśli w przeciągu 
48h wpłata nie została dokonana, przedmiot uznaje się za niewylicytowany i Darczyńca może 
go ponownie wystawić. 

8. Wpłaty należy kierować TYLKO na skarbonkę lub konto fundacji wymienione powyżej. 

http://www.skarbonka.alivia.org.pl/maciej-urban


9. Nie można kierować przelewów na konta prywatne ani płacić gotówką❗ 

10. Przesyłka lub odbiór wylicytowanego przedmiotu lub usługi odbywa się pomiędzy 
Darczyńcą a Kupującym, gdzie Darczyńca jest zobowiązany do przekazania przedmiotu/usługi 
Kupującemu po zakończeniu licytacji (okazaniu dowodu wpłaty).  Administratorzy oraz 
moderatorzy NIE BIORĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI za powstałe nieporozumienia pomiędzy 
Darczyńcami oraz Kupującymi, a także za jakość oferowanych produktów oraz usług. 

11. Licytacje dotyczące zwierząt, materiałów niebezpiecznych, substancji niedozwolonych (np. 

używki) lub alkoholu są NIEDOZWOLONE❗ 

12. Prosimy o przemyślane oferty zarówno ze strony Darczyńców jak i Kupujących. Jeśli nie 
jesteście zainteresowani przedmiotem licytacji, lub nie jesteście w stanie ponieść kosztów  
w przypadku wygranej prosimy o NIESKŁADANIE OFERTY.  

13. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o wywołanie administratora pod postem 
poprzez oznaczenie. 


